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 2021פברואר  23י"א אדר תשפ"א 

 

 לכבוד

  תלמידי לב השרון  הורי

 א.ג.נ,

 

 התקנת מערכת פוטו וולטאי במוסדות חינוך במועצה האזורית לב השרוןהנדון: 

 

 

 שמועות בנוגע להקמת מערכות סולאריות עלנודע למועצה כי בימים האחרונים קיימת חרושת  .1

 גורם תקני ספורט, אולמות הספורט ומגרשי ספורט במוסדות החינוך במועצה, באופן אשרמ

 . הפרויקט מהשלכות לחשוש רבים להורים

שיוסבר  לאור האמור לעיל, מצאה המועצה לנכון להעמיד את הדברים האמורים על דיוקם, כפי .2

 להלן: 

ספורט  ראשית,  חשוב להבהיר כי  כלל המערכות הסולאריות יוקמו על מתקני  ספורט,  אולמות  .3

 . ומגרשי ספורט

ונמצא  תנבדקו מבחינה קונסטרוקטיבי שנית,  כלל  הגגות  עליהם  יוקמו  המערכות  הסולאריות .4

קוי לי כי הם תקינים ובטוחים. השמועה המופצת לפיה נקבע כי המבנה דורש הריסה עקב

 בטיחות הינה מטעה ומוטעה. 

כלל העבודות יבוצעו בפיקוח שוטף ובליווי של יועץ בטיחות וממונה בטיחות בשטח, והן יבוצעו  .5

 לימודים. ל לאחר אישור מהנדס וקונסטרוקטור, והכל יתבצע לא בזמן הלימודים וללא הפרעה

להציג  והם אף מחויבים כלל העובדים יעברו תדריכי בטיחות ונושאים אישורי עבודה מתאימים .6

 אישורי משטרה. 

כן, יודגש כי בהתאם לעמדת מרכז השלטון המקומי וכן על סמך הודעת המשרד להגנת -כמו  .7

הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד הבריאות, המערכות הסולאריות אשר יותקנו בהתאם 

ה בהספק . למעשה, גם הפעלאינן מעלות את רמות הקרינה לדרישות המשרד להגנת הסביבה 

לפני  מלא של המערכת הסולארית, לא תוסיף על רמות הקרינה שהיו קיימות במוסדות הלימוד

 שדה שמייצר היחיד כלל, הרכיב קורנים אינם הפאנליםבפועל, ההתקנה וההפעלה של המערכת. 

( DC) ישיר ( לזרםACחילופין ) החשמלי מזרם הזרם את שממיר הממיר,  הוא אלקטרומגנטי

 מטרים  4של  במרחק להתקינו יש כי קובע המונעת הזהירות עקרון הספק גבוה בעל בממיר

 על לשמור יש ,האחרונות בשנים הממירים שכלול קבע. לאור בדרך אנשים של שהייה מאזור

 הסביבה.  המשרד להגנת בהמלצות לעמוד כדי מהממיר בלבד מטר חצי של מרחק

מוסדות  והפעלה של מערכות סולאריות על גגותכמו כן, הובהר ע"י המשרדים הנ"ל כי התקנה  .8

במוסד   איננה מסכנת את בריאות התלמידים והמוריםחינוך בהתאם לדרישות המקצועיות 

 החינוכי. 

 בהקשר זה יוסבר כי לאחר התקנת המערכת הסולארית מתבצעת בדיקת קרינה לאישור .9

 התקינות ואחת לשנה אף מתבצעת בדיקת קרינה חיצונית לבקרה. 
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בני  בכלל מוסדות החינוך, המערכות הסולאריות מתוכננות כך שהממיר עצמו לא יותקן בקרבת .10

 אדם ועל הגגות בגובה רב מהמשתמשים.

שבתי  ישנה אף תועלת כלכלית בהקמת המערכות הסולאריות עבור כלל מוסדות הלימוד, באופן .11

חשבת לאחת ממקורות ממהלך זה. תועלת נוספת היא אנרגיה סולארית נ הספר יוצאים נשכרים

השפעות סביבתיות  האנרגיה המתחדשת הנקיות ביותר מבין מקורות האנרגיה הקיימים, יש לה

היא אינה מזהמת את האוויר כשהיא מומרת לחשמל. המועצה החליטה על פרויקט זה ומימון 

הלוחות הסולאריים בכדי לחסוך עלויות והוצאות שבתיה"ס יאלצו לשלם מכיסם באמצעות 

ה חינמית של חשמל, ההשקעה תוחזר בטווח הארוך. בנוסף, הסברה בנושא כלכלה אספק

למשל, התקנת צג . ירוק לתלמידיםמסר  מעגלית ואנרגיות מתחדשות של הפרויקט להעברת

 .תמייצר טלוויזיה, שבאמצעותו יכולים התלמידים לראות כמה חשמל המערכת

בזמן שריפה חו"ח הוא לוודא כי וקטים אחד האמצעים הראשונים שנסכנה בעת שריפה, לנושא  .12

להתיז מים על הבניין . לאחר ניתוק הזרם ניתן סכנת התחשמלותלמניעת זרם החשמל, נותק 

 .ויציאת העשן אוורורולפעור חורים בגג הבניין על מנת לאפשר 

לסיכום, פרויקט התקנות מערכות סולאריות במתקני הספורט במוסדות החינוך הינו מבורך,  .13

 אלפי .יעיל ואף כלכלי. כלל הטענות המועלות כנגד פרויקט זה אינן מבוססות על העובדותבטוח, 

בתי מגורים ומבנים ציבוריים שכבר עברו לאנרגיה ירוקה הבינו שמדובר במהלך בטוח ללא חשש 

הנהלת המועצה וחברי המליאה המייצגים את התושבים, רואים לנגד עיניהם את .מקרינה

 .ךוהתלמידים וצוותי החינשל  םוביטחונשלומם 

 .בזמן הקרוב נפרסם מועד מפגש זום לשאלות ותשובות לקהל הרחב .14

 .שמח לעמוד לרשותכם ולהסיר כל חשש ו/או ספק קייםנ .15
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